
МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

Профессорлар  мен  оқытушылар құрамы, ҚРМУ   

Хирургия  кафедрасы  анестезиология,  реаниматология 

курсымен бірге. 

 

            

 

  Мадьяров Валентин Манарбекович 

Кафедра -   Анестезиология және   реанимация курсымен  

бірге  Хирургия  кафедрасы,  ҚРМУ 

Пән -Хирургия 

Должность -  кафедра меңгерушісі 

 Почта - valihan-66@mail.ru 

 Білімі - АММИ, 1989 ж., емдеу ісі 
Ғылыми  қызметі-  

 Медицина  ғылымдарының  кандидаты. 14.00.27 – 

Хирургия, 14.00.01- Акушерство и гинекология. 

«Диагностика перитонита у беременных».  

 Медицина  ғылымдарының докторы. 14.01.17 –

Хирургия, 14.02.03 – общественное здоровье и 

здравоохранение. «Методологические подходы по 

совершенствованию оказания медицинской помощи 

больным с острой кишечной непроходимости»  

1993г. FК № 

0000850 

 

2011 г. ИДД № 

001187 

ОҚЫТУШЫНЫҢ  ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН  ҚОРҒАЛҒАН 

ДИССЕРТАЦИЯЛАР  

№\п ізденушінің  Аталуы (ғылыми дәрежесі, Қорғалған  

mailto:valihan-66@mail.ru


Аты  жөні мамандығы, тақырыбы) уақыты  

1. Жанбырбай 

Б.К. 

Медицина  ғылымдарының  

кандидаты 14.00.27 – хирургия. 

«Оптимизация диагностики и лечения 

ущемленных грыж» 

2007 г. 

2. Казакова 

А.В. 

Медицина  ғылымдарының  

кандидаты 14.00.33- общественное 

здоровье и здравоохранение. 

«Методологические подходы к оценке 

качества жизни пациентов с 

рубцовыми деформациями кожи». 

2010 г. 

 
 Жалпы  еңбек  өтелі: 40 жыл       

 Осы  саладығы  еңбек  өтелі: 34 жыл 

Марапатар, құрмет грамоталары -  1) Денсаулық сақтау  министрінің  алыс  хаты 

ҚР 2004, 2008 гг. 2)  Алтын Дәрігер, 2016 г. 3) ҚР Денсаулық сақтау  ісінің  

үздігі, 2018, 4) «Медицина саласының үздігі», 2018 г. 5)   НМА жоғары  

марапаты:   орден  «Gold Scalpel», 2020 г. 

Біліктілікті  арттыру:  

 1) Minimal invasive laparoscopic colorectal, bariatric and plastic surgery. Haifa. 

Israel. 2/01/2020 – 20/01/2020, № w8gnb1819  

2)  Профессиональная подготовка экспертов по аккредитации базового и 

последипломного медицинского и фармацевтического образования.  

9.06-2020- 25.06.2020. Евразийский центр Аккредитации и обеспечения 

качества образования и здравоохранения.  

3) Актуальные вопросы общей хирургии. 216 часов, Свидетельство № 799,  

НУО КРМУ. 2017  

4)  Организация здравоохранения и менеджмент научных исследований. 54 

часа, Свидетельство № 30 , НУО КРМУ. 2018 

 
 

 

 

 

 

 



  Малгаждаров Маулен Сансызбаевич 

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен кафедрасы 

Оқыту пәні: жалпы хирургия, жоспарлы хирургия, диагностикалық  

лапароскопия, жалпы тәжірибеде хирургиялық аурулар 

Лауазымы: доцент 

Пошта: maulen-ms@mail.ru 

Білімі::  

1983-1989  Семейдің мемлекеттіқ медицина институты, емдеу факультеті 

Научная деятельность: 

2010 г. - «Семей ядролық сынақ полигоны аймағында жануарлар мен адам ағзасына 

радиацияның төмен дозасында ұзақ уақыт әсер етуінің экологиялық және физиологиялық 

аспектілері» тақырып бойынша докторлық диссертация қорғады, ҒД№0001601 

1995 г. – «Өңештің қатерлі ісігі хирургиясының асқынуының алдын алу» тақырып 

бойынша кандидаттық диссертация, ҒК№0001992 

Жұмыс өтілі: 31 жыл 

Марапаттар, құрмет грамоталары: 

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі (2005). 

Ауғанстан қоғамы мен «Нұр Отан» партиясының құрмет грамоталары. 

Біліктілікті арттыру: 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Запорожье, Онкохирургия. 

Мәскеу, Иглорефлексотерапия 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы, Іш және кеуде хирургиясы 

мәселелері 

НЦХ им. Сызганова, Алматы, Эндовидеохирургия 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы, Қантамырлық хирургия 

мәселелері 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы, Жедел хирургия мәселелері 

МАК, Бишкек, Аккредиттеу элементтерімен таңдалған аудиторлық сұрақтар 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы,  Денсаулық сақтауды басқару 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сахипов Муса Мендыбаевич 

Кафедра: Анестезиология және реаниматология курсымен  

хирургия кафедрасы 

Қызметі: Кафедра профессоры, оқытушы 

Почта: mendybaimusa@mail.ru 

Образование: 

Жоғары білім, С.Ж. Асфендияров атындағы АММИ 

Мамандығы: Емдеу ісі 

1989-1995жж. 

Ғылыми қызмет: 

2007 жылы «хирургия» мамандығы бойынша докторантураны бітіріп, 2009 жылы 

медицина ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алдым. 

Менімен 120-дан аса ғылыми жұмыстар жарияланды, 9 өнертабыс патенттері жасалды 

және 1 оқыту-әдістемелік кітап жарық көрді.  

Патенттер -№17599, №18679, №19212, №17599, №18743, №54027, №49501, №52517, 

№54047, №39126. 

 

Еңбек өтілі:  

10 жылдан аса педагогикалық өтіл, 25 жылдан аса медициналық өтіл 

Жетістіктер мен құрмет грамоталары:  

«Бауырдың ошақты ауруларын хирургиялық емдеу мен диагностикасының қазіргі 

заманғы принциптері» жұмысы үшін Ұлт Көшбасшысы - Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Фонды ғылым мен техника салалары бойынша сыйақы иегері. 

Алматы 2012ж. 

 

Ресейлік Жаратылыстану Ғылымдары Академиясы төралқасымен марапатталған  №233 

24.03.2012ж.  

Медицина мен денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін кұміс алқа иегері. №421. 

24.05.2012ж. 

Отандық денсаулық сақтау саласының дамуына қосқан үлкен үлесі үшін «Алтын Дәрігер» 

алғыс хатын алып, Ұлттық Медицина Қауымдастығының алтын кітабына аты-жөні 

еңгізілді. Алматы 24.12.2015 ж. 

№ 0236 төсбелгі құжаты «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» 24.09.2016ж. 

 «Алтын Адам  - жыл адамы» 2016 ж. 

 

Біліктілікті арттыру:  

1. 01-27.02.2016 (216 сағ): “Диагностикадағы жаңашылдық технологиялар”, ҚМҮББУ 

2. 13-25.11.2017 (108 сағ): “Шұғыл хирургиядағы маңызды сұрақтар”, ҚМҮББУ 

3. 03-29.04.2017 (216 сағ): “Хирургиялық ауруларды емдеу мен диагностика жүргізудегі 

эндовидеоскопия”, ҚМҮББУ 

 

 



Амантаева Каракоз Кариевна 

Кафедра:  Хирургия анестезиология және 

реаниматология  курсымен бірге,   ҚРМУ 

Пән -Хирургия 

Лауазымы -  кафедра ассистенті, оқу  меңгерушісі 

 Почта – karievna@gmail.com 

 Білімі - АММИ, 1984 ж., емдеу ісі 

Ғылыми  қызметі-  

 Медицина  ғылымдарының  кандидаты. 14.00.27 – 

Хирургия,  «Эфферентная  терапия в  комплексном  

лечении осложненного  цирроза печени»   

2004г.  FKA № 

0006243  

  
 Жалпы  еңбек  өтелі: 44 жыл       

 Осы  саладағы  еңбек  өтелі: 19 жыл 

Марапатар, құрмет грамоталары -  1) Денсаулық сақтау  министрінің  алыс  

хаты ҚР 2014, 2016 гг.   

 
Біліктілікті  арттыру:  

 1) Клиническая  ординатура. 14.00.27- хирургия,  1985-1987гг, №289, 

удостоверение    

2) Избранные  вопросы  хирургии. КазГИУВ, г. Алматы. Свидетельство о  

прохождении повышения  квалификации. 1996г. 216 час.  

3) Общая хирургия  с  курсом  анестезиологии  и  реаниматологии. 216 час. 

Удостоверение. 2004г 

4) Избранные  вопросы  сосудистой  патологии.  Удостоверение №34234, 216 

час. 2004г 

5) Гепатопанкреатобилиарная  хирургия.  ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченева 

Росздрава. РФ, Москва.  144 час. №ФППОВ-5027,  2008г 

6) Общая хирургия: вопросы  колопроктологии.  Свитетельство   о  

повышении  квалификации, 216 сағ.  № 8574, 2013ж  

7)  Хирургиядағы  гематрансфузия  принциптері.  Свидетельство №1387, 54 

сағ. 2013 ж. КазНМУ,   институт  постдипломного  образования.    

8) Общая  хирургия. Трансплантация  почки  от  живого родственного  

донора. НЦХ  им. Сызганова А.Н. Свидетельство № 846, 216 час. 2018г. 

9) Общая  хирургия (торакальная  хирургия, абдоминальная  хирургия, 

трансплантология,  колопроктология). Диагностика  и  лечение  заболевании 

прямой  и  ободочной  кишки. Свидетельство № 526/6. 108час.  RMU,  2019г 

10) Эндоскопия  в  диагностике  и  лечении хиругических  заболеваний. 

Свидетельство № 31. 216 час. МОЦ «Өркен». 2020г 

mailto:karievna@gmail.com


 
 
 
  

 Исабеков Нуржан Амангельдиевич 

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен бірге,   ҚРМУ.  

Пән: Хирургия 

Лауазымы:  доцент  м.а 

Почта: Issabekov@bk.ru 

Білімі:  Актюбинский государственный медицинский институт, 

факультет: лечебное дело специальность:  хирург. 

Ғылыми  қызметі: доктор медицинских  наук 

Еңбек  өтілі: 24 жыл 

педегогика  саласындағы  өтілі:  8 жыл 

 2017 года  -  по 2018 г., заместитель руководителя Управления здравоохранения г. 

Алматы. 

2016 года - по 2017 г., руководитель лечебно-профилактического отдела Управления 

здравоохранения г. Алматы. 

2012 г -2016 г., Главный хирург Управления здравоохранения г.Алматы 

 2011г-2012г., Центральная Городская клиническая больница   

Заместитель директора по стратегическому планированию и по инновациям 

 2003г- 2011г.,  Центральная Городская клиническая больница   

Заместитель директора по хирургии  

2002г. – 2003г., Центральная Городская клиническая больница   

Заведующий отделением хирургии 

1996 г. - 2003г., Центральная Городская клиническая больница  

Врач - хирург приемного отделения 

Марапаттары, құрмет  грамоталары::  2-е место в конкурсе «Лучший врач г. Алматы в 

2003г.», Благодарственное письмо от Президента РК, Почетная грамота Акима г. Алматы, 

«Лучший менеджер г. Алматы 2012 года». Награжден значком «Қазақстан 

Республикасының денсаулық сактау ісінің уздігі» и  «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 

үшін». 

Біліктілікті  арттыру:  

2008 г. - г. Стамбул (Турция) - Новые технологии в хирургии 

2007 г.- г.Алматы - Избранные вопросы сосудистой патологии. 

2009г. – г. Алматы - Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии. 

2010 г. Алматы – «Неотложная хирургия органов брюшной полости» 

2011г.- Алматы – Общая хирургия «Торакальная хирургия». 

2012 г. - Амстердам - "Эндоскопическая хирургия". 

2012, г.Алматы - прохождение курса переподготовки «Государственное управление и 

государственная служба в Республике Казахстан».  

2014г., г. Алматы – Участие на международной конференции «Острые хирургические 

заболевания органов грудной клетки и брюшной полости».  

2015г., г.Алматы-«Электронное делопроизводство в государственном управлении»  



2017 г. г. Алматы «О прохождении подготовки(перподготовки) в сфере гражданской 

защиты» Апрель  

2019 г. Алматы «Курс оперативной и мини инвазивной хирургии печени, желчных путей и 

поджелудочной железы». 

2020 г. Алматы «Эндоскопия в диагностике и лечении хирургических заболеваний». 

 

Трынкин Алексей Викторович 

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен бірге,   ҚРМУ.  

Пән: Хирургия 

Лауазымы:  ассистент 

Почта: a.torotot@mail.ru 

Білімі:  1975-1981г.- ТашММИ,  дәрігер   ісі 

1982-1985г.-Аспирантура в Ташкентском филиале Всесоюзного 

Научного Центра хирургии АМН СССР- ангиохирургия 

1988-1990г.- Докторантура в НИИ хирургии им. А.В. Вишневского  

(г. Москва)- ангиохирургия 

Еңбек өтілі: 40 лет. 

1980, январь – Должность мед.брат, 2-е хирургическое отделение (г.Ташкент) 

1982, сентябрь – Клиническая ординатура, специальность «ангиохирургия» (г.Ташкент) 

1984, сентябрь- ВНЦХ АМН СССР, должность врач хирург (г.Ташкент) 

1988, октябрь – Младший научный сотрудник отдела хирургии сосудов (г.Ташкент) 

2003, декабрь – О.О.О. TEXSERVIS, начальник отдела по медицинскому оборудованию 

2004, май – Частная клиника «Каллисто» должность врач-ангиохирург 

2005, февраль – ТОО «Виктория Дубль А» Многопрофильная клиника «Мир здоровья», 

должность врач-ангиохирург (г.Алматы) 

2005, июля – АО «Авиационная компания «Саяхат», должность врач-ангиохирург, 

(г.Алматы) 

2007, июль – Медицинский Центр «ХАК», должность врач-ангиохирург (г.Алматы) 

2008, март – ТОО клиника «Дау Мед», должность врач-ангиохирург (г.Шымкент) 

2011, апрель – ТОО «Клиника DL-Эко», должность врач хирург (г.Алматы) 

2014, октябрь – ТОО «АМИТРУД Дарига», должность врач-ангиохирург (г.Алматы) 

2015, декабрь – ТОО «Medical Premium (Медикал Премиум)», совмещение должностей, 

директор, врач-ангиохирург. 

Біліктілігін  арттыру:  

1988г.- Институт хирургии им. А.В. Вишневского (г. Москва) 

1993г.- НИИ ССХ им. А.Н. Бакулева (г. Москва) 

2000г.- НИИ ССХ им. А.Н. Бакулева (г. Москва)  

2006 г. - НИИ хирургии им. А.Н. Сызганова, г. Алматы 

2018г.- Казахстанский Медицинский Университет Непрерывного Образования им. 

 С.Д. Асфендиярова (г. Алматы) 

2018 г. «Актуальные вопросы неотложной ангхиохирургии» (108 ч.)  

Казахстанско медицинский университет «ВШОЗ» , г.Алматы  

2019 г. – Современные аспекты сосудистой хирургии, г. Санкт-Петербург 



 

 

Жапбаркулова Гульнара Рыскулбековна 

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен кафедрасы 

Пән: Хирургия  

 

Қызметі: ассистент 

Почта: gulnara.zh43@gmail.com 

Білім деңгейі: Жоғарғы Алма-Ата  Мемлекеттік  

Медициналық Институты. ЛЕмдеу факультеті. Казахстан 

Ғылыми қызметі: 21 баспа еңбектері, 1 патент. 

Еңбек өтелі: 25 жыл. 

1995, қаңтар – 1997, тамыз хирургия мамандығы бойынша клиникалық ординатура – 

клиникалық ординатор. 

1997, қаңтар – 2000, қаңтар хирургия мамандығы бойынша аспирантура.  

2000-2002жж. Медициналық колледж Аяжан – оқытушы  

2002ж. қаңтарынан бастап қазіргі кезеңге дейін – Казахстан-Рессей Медициналық 

Университеті, хирургия анестезиология және реаниматология курсымен кафедрасының 

ассистенті және оқу меңгерушісі. 

2004-2009жж. КМУ Емдеу, педиатрия, фармация, шығыс медицинасы және екі 

жеделдетілген емдеу факультеттерінің декан орынбасары. 

Марапатар, құрмет грамоталары: ҚРМУ құрмет грамоталары. 

Білікті арттыру:  

1. Педагогике и психология -108ч. Удостоверение. Республиканский институт 

повышения квалификации руководящих и научно- педагогических кадров системы 

образования. 2003 

2. Эндоскопическая хирургия, Удостоверение. КМУ, 2003  

3. Педагогика и психология -144ч. Свидетельство. НУО КМУ, 2006 

4. Психология-36, казахский язык-36, информатика -36, свидетельство. НУО КРМУ. 

2012 

5. Актуальные проблемы хирургической гепатологии. Сертификат. НЦХ им. 

А.Н.Сызганова, 2006. Сертификат.  

6. Профилактика и лечение венозных тромбозов-16ч. НЦХ им. А.Н.Сызганова, 2007 

7. Эндовидеохирургия – 216ч. Свидетельство. КМУ, 2008 

8. Successfully completed  training in the proper use of the rebound. Сертификат. НЦХ 

им. А.Н.Сызганова, 2009 

9. Избранные вопросы организации внутренного аудита качества медицинских услуг 

с элементами аккредитации -108ч. Свидетельство. ВШОЗ,2010 

10. Актуальные вопросы диагностики и лечения в клинике внутренних болезней. 

Сертификат. Ассоциация международных фармацевтических производителей, 2011 

11. Организационные принципы управления качеством образования, 

ориентированного на результат -36ч. Сертификат. Республиканский институт 

 

 

ФОТО 



повышения квалификации руководящих и научно- педагогических кадров системы 

образования, 2012 

12. Методика консультирования тестовых заданий – 54ч. Сертификат. Астана, 

РЦТМОН,2012 

13. Актуальные вопросы диагностики и лечения в клинике внутренних болезней. 

Сертификат. АГИУВ, 2012 

14. Хирургия органов гепатобилиарной зоны и панкреатодуаденоальной зоны. 

Трансплантация печени – 40ч. Сертификат. НЦХ им. А.Н.Сызганова, 2012 

15. Актуальные вопросы общей хирургии -216ч. Свидетельство. КРМУ, 2013 

16. Новые технологии в хирургии – 54ч. Сертификат. НЦХ им. А.Н.Сызганова, 2013 

17. Денсаулық баршаға: Созылмалы сырқаттар. Мәселелер. Шешу жолдары – 14ч. 

Сертификат. АГИУВ, 2013 

18. Хирургия пищевода и желудочно-кишечного тракта -54ч. Сертификат. НЦХ им. 

А.Н.Сызганова, 2013 

19. Медицинское образование в условиях глобализации рынка труда -6ч. Сертификат. 

АГИУВ, 2013 

20. Современные принципы лечения сочетанной травмы -6ч. Сертификат. КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова, 2014 

21. Лапароскопические технологии в лечении больных раком прямой кишки – 54ч. 

Сертификат. НИИ Онкологии и радиологии, 2014 

22. Острые хирургические заболевания органов грудной клетки и брюшной полости – 

6ч. Сертификат. НЦХ им. А.Н.Сызганова, 2014 

23. Медицинская педагогика – 54ч. Свидетельство. НУО КРМУ, 2015 

24. Актуальные вопросы эндокринологии – 14ч. «Центрально-азиатский 

диабетологический форум 2015». Сертификат. КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 

2015 

25. Подготовка отчета по самооценке вуза в рамках институциональной аккредитации. 

Сертификат. Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в 

образовании, 2015 

26. Актуальные вопросы общей хирургии -216ч. Свидетельство. КРМУ, 2017 

27. Новые методы и подходы в герниопластической хирургии. Сертификат. ГКП ПХВ 

«БСНП», 2017 

28. Методология подготовки к IFOM – 54 ч. Свидетельство. Факультет Медицины и 

здравоохранения КазНУ им. аль-Фараби, 2018 

Дайындық бағыты: Хирургия. Іш жарақаттары. Проктология.  
 

 

Толық аты: Турбекова Мира Николаевна 

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен кафедрасы 

Оқыту пәні: жалпы хирургия, диагностикалық  

лапароскопия 

Лауазымы: ассистент 



Пошта: meerakz@mail.ru 

Білімі::  

1. 2000-2006 жж. С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті, 

емдеу іс. 

2.2008-2010 жж. Алматы Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, жалпы 

хирургиядағы резидентура 

3.2010-2012 жж. Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі, ғылыми-педагогикалық 

магистратура, медицина ғылымдарының магистрі біліктілігін берді 

4.2012-2015 Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі, PhD 

Научная деятельность: 

2016 - «Қазақстандағы колоректальды қатерлі ісіктің эпидемиологиясы» тақырыбында 

докторлық диссертация қорғады. ҒД№0001781 

Жұмыс өтілі: 13 жыл 

Марапаттар, құрмет грамоталары: 

Біліктілікті арттыру: 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Запорожье, Онкохирургия. 

Мәскеу, Иглорефлексотерапия 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы, Іш және кеуде хирургиясы 

мәселелері 

НЦХ им. Сызганова, Алматы, Эндовидеохирургия 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы, Қантамырлық хирургия 

мәселелері 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы, Жедел хирургия мәселелері 

МАК, Бишкек, Аккредиттеу элементтерімен таңдалған аудиторлық сұрақтар 

Мемлекеттік біліктілікті арттыру университеті, Алматы,  Денсаулық сақтауды басқару 

 

 

Сальменбаева Галия Коляевна 

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология курсымен  

Предмет: Хирургиялық аурулар 

Должность: Ассистент оқытушы 

Почта: salmenbayeva63@inbox.ru 

Образование:  Высшее: АГМИ г. Алматы КазССР  1986 жылы 

емдеу ісі факультеты. 

Научная деятельность: Диссертация тақырыбы: “ Диффузды токсикалық зобтың 

заманауи  клиникалық ағымының ерекшеліктері”. 29 қараша 2009 жылы қорғалды. 

Научная степень: Хирургия мамандығының Медицина ғылымының кандидаты. 

Трудовой стаж: 34 жыл. 

Категория: Жоғарғы категориялы хирург 



Награды, почетные грамоты:  

2019 жылы төсбелгі  «Алтын дәрігер»; 

2020 жылы төсбелгі  «Денсаулық сақтау үздігі». 

Повышение квалификации: 2018 жылы «Шұғыл хирургияның өзекті сұрақтары» - 216 

сағ 

 

 

 

 

  Успанова Гульжан Нуртазаевна  

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен кафедрасы 

Пән: Хирургия. 

Қызметі: ассистент 

Почта: nurtazakz@mail.ru 

Білім деңгейі: Жоғарғы Ақтөбе  Мемлекеттік  

Медициналық Институты. Емдеу факультеті. Казахстан 

Ғылыми қызметі: Медицина ғылымының кандидаты  

Еңбек өтелі: 35 жыл 

Марапатар, құрмет грамоталары: Медаль «Алтын дәрігер» 2020. Грамота от МЗ РК 

«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы еңбегі мен денсаулық 

сақтау» жүйесін дамытуға қатысқаны үшін 2020, Грамота МЦ УДП РК 2016  

Білікті арттыру:  

2014г. Бариатриялық хирургия  курсын өттуі туралы сертификат – 110с. Каунас, Литва  

2017г.  «Новые методы и подходы в герниопластической хирургии» - 12ч. Сертификат 

НУО КРМУ, ГКП на ПХВ «БСНП» 

2020г. Лапароскопиялық хирургия және  пласткалық хирургия. Сертификат. Haifa, Israel – 

106с. 

 Дайындық бағыты: Хирургия. Пластикалық хирургия. 

 



 

Кузикеев  Марат Анатольевич 

Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен кафедрасы 

Пән: Хирургия. 

Қызметі: доцент м.а 

Пошта: marat_kuzikeev@mail.ru 

Білімі:          1989-1995г.             Алтайский государственный медицинский институт по      

специальности педиатрия 

        1995-1996г.             Алтайский государственный медицинский институт,                                                                                                                   

проходил  интернатуру по специальности педиатрия 

        1997-1999               Алтайский государственный медицинский университет,                                                                                                                   

прошел подготовку в клинической ординатуре по специальности хирургия. 

Ғылыми қызметі: 

        2004г –                    Решением Высшего аттестационного комитета Министерства 

образования и науки РК -  Присуждена ученая степень Кандидата медицинских наук  

(переаттестация). 

        2014г  -                   №459/нк9 , серия ДДН № 026997 министерство образования и 

науки Российской Федерации. Решением диссертационного совета при Кыргызско-

Российском Славянском университете присуждена ученая степень Доктора медицинских 

наук. 

 

Общий  стаж  работы:  31 жыл 

 Педагогический стаж:  5  жыл 

 

Повышение квалификации:  

Эндовидеохирургия 

(144 часов) 

НУО «Казахстанский 

медицинский 

университет» 

21.09.2009 16.10.2009 

Общественное здравоохранение/ 

Социальная гигиена и организация 

здравоохранения 

(864часа) 

Казахстанский 

медицинский 

университет «ВШОЗ». 

15.05.2017 05.09.2017 

Онкохирургия опухолей легких, 

пищевода и желудка (216 часов) 

 

КазНИИ онкологии и 

радиологии МЗ и СР РК 

18.01.2016 13.01.2016 

Преподаватель медицинских 

организаций образования и науки  

(54 часов) 

КазНМУ им С.Д 

Асфендиярова 

19.06.2017 24.06.2017 

 

 



 

Исабеков Айдар Букеевич 

Кафедра: Хирургия анестезиология және реаниматология  

курсымен кафедрасы 

Пән: Хирургия, энодохирургия, эндоскопия. 

Қызметі: ассистент 

Почта: dr.aidarisabekov@mail.ru 

Білім деңгейі: Жоғарғы Алма-Ата  Мемлекеттік  

Медициналық Институты. ЛЕмдеу факультеті. Казахстан 

Ғылыми қызметі: АГМИ-дің «Госпитальды  хирургия» кафедрасында, 

клиникалық  ординатура  

Еңбек өтелі: 32 жыл 

1988 – 1990 АГМИ, «Госпитальды хирургия» кафедрасында клиникалық ординатор    

1991 - 2011 Алматы қаласы Жедел медециналық көмек көрсету ауруханасында ординатор,  

1998жылдан эндоскопия және УДЗ бөлімінің меңгерушісі. 

2011жылдан ТОО «Авторская медицина» ген.директор орынбасары.  

Марапатар, құрмет грамоталары: Алматы қаласы әкіматынық құрмет  

Білікті арттыру:  

1991ж. Эндоскопия курсын өттуі туралы сертификат 

1995ж. USAID DC Tusson c.Arizona базасында лапароскопиялық хирургия курсын өттуі 

туралы сертификат  

1998ж. АГИУВ базасында «Сәулелік және УДдиагностика кафедрасында» ультрадыбысты 

диагностика мамандығын меңгеру курсын өттуі туралы сертификат  

2003ж. «гинекологиядағы эндовидеохирургия» курсын өттуі туралы сертификат  

2007ж. «методики доплеровской сонографии в УЗдиагностике» курсын өттуі туралы 

сертификат  

2011ж. «современные  эндовидеометодики в урологии» курсын өттуі туралы сертификат  

Дайындық бағыты: Хирургия. Эндовидеохирургия. Эндоскопия. 

 


